
Havetips
DE BEDSTE

KOM 

Godt i

gang

10
nemme

 genveje

SKAB 
RUM i 

HAVEN
bunddækkende

planter  er
vejen til nem

og frodig
Drømmehave

lær din have at kende inden du 
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Tag det med 
RO

Inddel haven i 
forskellige afdelinger.

Skab rum 

Formgiv 
rummene 
– ikke bedene.

9. 10.

Sørg for at der er oplevelser i haven 
året rundt. Plant træer og buske 
med smukke høstfarver, vinter-
grønne planter og forårsløg.

Slap af og nyd livet og nyd samtidig 
det liv, der folder sig ud i haven, når 
du ikke er alt for hidsig med at luge 
og holde haven ryddelig.

Skab oplevelser 
hele året rundt

Nyd livet i haven
– også dyrelivet.

Less is more
Start helt enkelt.

Dæk jorden
Nem og frodig have.

Husk de gode
siddepladser
Der er her, du nyder 
haven.

Lav en rundtur
... og få flere oplevelser.

Find farverne
ikke blot i blomster, men 
også i blade, stængler, 
frøstande og inventar.
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Indhold:

De bedste
designtips

En nem og smuk have. 
Det er det, som stort set alle 
haveejere ønsker, når de 
kontakter en havearkitekt. 
Den pasningsfri have findes 
ikke, men det ER muligt at få 
en have, der både er smuk og 
frodig, og som ikke kræver 
det store arbejde.

Første skridt i den retning 
handler om at indrette haven, 
så den både er enkel og fro-
dig. Næste skridt er at plante 
tæt med de rigtige planter og 
turde lade planterne trives 
og slå sig løs. Læs her 10 bud 
på, hvordan du indretter ha-
ven, så den både bliver smuk 
og nem at passe. Så er du 
allerede godt på vej.

Læs videre på vores hjemme-
side: www.havearkitekt.dk.
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Har du overtaget en ny 
have, er det en rigtig god 
idé at vente et år, inden du 
for alvor går i gang med at 
rydde ud i den eksisterende 
beplantning og plante nye 
træer.

Det er for eksempel godt at 
vide, hvor der er forårsløg, 
hvilke planter der har 
smukke høstfarver, og hvor 
solens sidste stråler rammer 
i haven. Brug også tiden på 
at finde ud af, hvor der er læ 
og træk i haven, hvor der er 
frostlommer og hvor der evt. 
står vand om vinteren. Er 
der nogle steder hvor plan-
terne ikke trives og kan du 
regne ud hvorfor?

Alt sammen er det med til 
at give dig en viden om ha-
vens plusser og minusser, 
og du får også erfaring med, 
hvordan du bruger haven, og 
hvad der bør laves om.

Hvis du har svært ved at 
vente med at komme i gang, 
så brug tiden på at finde ud 
af, hvad du ønsker der skal 
være i haven. Besøg andre 
haver, og se hvordan de er 
indrettet. Eller gå på nettet 
eller i bøgerne og find gode 
eksempler på løsninger som 
du godt kunne tænke dig i 
din egen have.

Rent fysisk er der nok du 
kan foretage dig. Du kan 
bruge tiden på at opformere 
stauder som du godt kan 
lide, og du kan også lave en 
lille planteskole med træer 
og buske, så de er klar til 
at blive flyttet, når du har 
fundet den endelige plac-
ering. På den måde får du 
alligevel et lille forspring. Så 
tag det med ro.

Haven løber ingen steder 
– og planterne skal nok 
komme op.

Tag det med ro
Lær din have at kende, inden du laver 
større ændringer.

Slap af og nyd de gode 
stunder

havearkitekt.dk



Ved at lave forskellige haverum 
får du en mere varieret have, 
fordi du kan lave flere små haver 
i haven. Det er en fordel hvis, du 
gerne vil have en “pæn have”, men 
ikke kan overkomme at holde en 
1000 m² stor have på den måde. 
Så kan du lave et lille afskærmet 
område i haven, hvor der bliver 
nusset om planterne. Her kan 
du sidde uforstyrret uden at 
blive distraheret af at kunne 
se brændenælderne sprede 
sig i den øvrige del af haven.

I de forskellige haverum kan du 
dyrke forskellige udtryk, lave 
forskellige vækstforhold og 
bruge forskellige farver, uden at 
det hele ramler sammen i totalt 
kaos. Du beriges med forskellige 
oplevelser på turen rundt i haven, 
og undgår visuelle sammenstød.

Med forskellige haver i haven, 
kan du planlægge forskellige 
højdepunkter i de enkelte rum. 

De kan nydes fuldt ud i deres 
sæson, mens de er gemt af vejen 
når de mere triste. Med mange 
haverum får du flere forskel-
lige haveoplevelser i haven.

Et “rigtigt” haverum er en af-
deling i haven som er tydeligt 
adskilt fra den øvrige del af ha-
ven. Ligesom vi kender det fra 
rummene i husene. En have 
kan også bestå af forskellige 
afdelinger med hvert sit kar-
akteristiske udtryk. Men uden 
“vægge”, der skærmer de forskel-
lige afdelinger fra hinanden, 
er der ingen rumfornemmelse.

Væggene kan være alt, der giver 
en visuel barriere: hække, buske, 
hegn, mure, bygninger etc. For at 
få en rumlig effekt skal højden 
på væggene tilpasses rummets 
størrelse. Store haverum kræver 
høje vægge, mens det lille in-
time haverum kan nøjes med la-
vere og lettere afgrænsninger.

Skab rum i haven

“Et “rigtigt” 
haverum er en af-

deling i haven som 
er tydeligt adskilt 
fra den øvrige del 

af haven.”
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FORMGIV 
RUMMENE

Når du 
designer 

haven, gælder 
det om at 

tænke 

negativt!

Det er formen på plænen, 
terrassen og de øvrige tomme 
pladser, der er vigtigst i 
havedesignet.

Det klassiske illusionsbillede, hvor man 
må vælge. om man vil se en vase eller 
to ansigter i profil viser, at det er svært 
at se begge dele på én gang.

På samme måde er det svært samtidigt 
at designe havens bede og havens rum 
Mange glemmer ofte helt at designe 
rummene, og formgiver i stedet kun 
bedene. Men det er (de tomme) rum, – 
plænen/fladerne – der er allervigtigst, 
når du tegner haven. 

havearkitekt.dk



Enkelhed giver 
             overskud
Less is more, og jo færre ting du skal forholde dig til, jo nemmere bliver det at få 
overblik over havens gøremål.

Veldefinerede have-
rum med enkle lin-
jer og og større sam-
menhængende bede 
er bedre og nem-
mere at passe end 
mange små bede, 
der “flyder” rundt 
omkring i haven. En 
haveplan bør ikke 
være mere kom-
pliceret end den kan 
ridses op på bag-
siden af et frimærke!

Frodighed er fint 
og rigtig godt til at 
skabe en romantisk 
stemning i haven.
Men hvis du kaster 
dig ud i alt for om-
fattende plante-
kombinationer uden 
at kende planterne 
og uden at vide 
hvordan de vokser 
og spreder sig, så 
bliver det let meget 
uoverskueligt.

Begynd med få 
planter og lær dem 
at kende, inden du 
udvider plante-
samlingen. Du kan 
stadig få et frodigt 
bed, selvom du kun 
bruger én eller få 
plantearter. Tænk 
blot på en valmue-
mark, et rosenbed 
eller et overdådigt 
blomstrende bed 
med dahlier.

“Begynd med få 
planter og lær 
dem at kende, in-
den du udvider 
plantesamlingen.”

havearkitekt.dk



Bunddækkeplanter er naturens egen måde at bekæmpe 
ukrudt på. På de bare jordstykker får frøplanterne alt 
for gode muligheder for at spire frem.

Du kan få en både nem og 
flot have ved at anlægge 
bede med fritvoksende 
buske, der står sammen 
med forskellige bund-
dækkende stauder og 
forårsløg. Især stedseg-
rønne bunddækkeplanter 
forhindrer frøukrudt i at 
spire. Med den rette kom-
bination, kan der være 
blomster fra tidlig forår 
til efteråret, hvor buskene 
begynder at få smukke 
høstfarver.

Sørg for at vælge planter, 
der trives på den jord-
type og under de lysfor-
hold, der er på stedet. 
Så trives de bedre og vil 
meget lettere kunne tage 
kampen op mod ukrud-
tet. Der skal selvfølgelig 
vandes i begyndelsen og 
luges indtil bunddækket 
er helt tæt, men herefter 
kan du blot nøjes med lige 
at håndluge et par gange 
i foråret og måske til 
efteråret.

Dæk Jorden
Det allerbedste haveråd:

Bunddækkeplanter er 
ikke bare grønne. De fås 
med mange bladformer 
og farver – og der er også 
flere, der blomstrer.

Skab en frodig bund

havearkitekt.dk



Med mange siddeplad-
ser i haven, er der altid 
et sted med læ, sol eller 
skygge, så det passer 
til dagens vejr.

Du kan ikke få for 
mange siddepladser i 
haven. Siddepladser kan 
være alt fra en simpel 
træstamme, en gammel 
træstub til en fin engelsk 
havebænk.
 Drys dem med let 
hånd gennem hele ha-
ven. Selv om du sjældent 
sidder der, så er de deko-
rative og indbyder til 
ophold og pauser i ha-
ven, hvor du kan samle 
tankerne, nyde haven og 
bare slappe af.  

Den klassiske hvide 
havebænk lyser op i 
skyggen og er et flot 
fokuspunkt bagerst i 
haven. 
 Selv de lidt 
forhadte plastikstole 
kan være gode i haven 
– for de er lette at flytte 
rundt på alt efter vind 
og vejr.  Men det bedste 
er selvfølgelig at der er 
flere siddepladser både 
med og uden tilhørende 
bord  – til både hverdag 
og fest.

I Danmark er det som re-
gel vigtigst at sørge for læ 
omkring siddepladsen. Og 

ikke for meget sol.

glad
Sid dig 
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En klippet sti i det lange 
græs er nok til at markere 
en sti og dermed angive, at 
der er noget i vente.

Stier fører altid et sted hen. 
Når man ikke kan se, hvor 
de ender, så er man allerede 
ude på en opdagelsesrejse 
ved første skridt.

Kom godt 
rundt 

En velanlagt sti 
giver mulighed for 
en dejlig rundtur 
i haven på en helt 
anden måde, end 
når du blot har en 
græsplæne at gå ud 
på. 

Fra den åbne 
græsplæne kan du 
overskue det hele, 
og så er der ingen 
grund til at gå no-
gen steder. Men du 
ved ikke altid, hvad 
der venter for enden 
af en sti. Det pir-

rer nysgerrigheden 
og kan blive til en 
opdagelsesrejse 
gennem haven. En 
eventyrlig fodrejse 
mellem duftende 
blomster og sum-
mende bier.

Når der er en sti 
gennem haven, er 
der også altid en an-
ledning til at gå en 
tur på den. Det kan 
være en lugetur, en 
plukke-blomster tur, 
en fugletur eller blot 
en aftentur.

Stier giver mulighed for rundture og dermed 
et formål med at gå ud i haven. Så står man 
ikke bare der, men kan gå på opdagelse.

havearkitekt.dk



Farver  
uden blomster
Husk, at det ikke kun er blomsterne, der 
har farve. Blade, stængler frøstande og 
alt havens inventar er fulde af farver, – 
og farverne holder meget længere end 
blomsterne, der ofte kun kan nydes i 
tre uger.

havearkitekt.dk



Oplevelser

Det er nemt at begejstre havefolket i foråret. 
Blot nogle få krokus vækker glæde hos de fleste 
og lokker dem ud i haven. Derfor er det under-
ligt at der ikke er flere forårsløg rundt omkring 
i haverne. Med en lille udvalg kan de blomstre 
fra februar til langt ind i maj og kræver stort set 
ingen pleje. Det er ren og skær havefryd.

Vintergrøn struktur

Høstfarver er en slags gratis ekstrabonus, 
der dukker op, når du næsten er på vej 
i vinterhi. Farverne dukker op på nogle 
af de planter, der egentlig allerede HAR 
leveret varen, måske både i form af blom-
ster og bær. Så der er al mulig grund til 
at skimme katalogerne for planter med 
smukke høstfarver.
Sammen med de stedsegrønne planter 
skaber de en smuk afslutning på sæsonen.

De stedsegrønne planter 
bemærkes især om vin-
teren, når resten af ha-
ven står nøgen. De er 
derfor gode til at skabe 
en grøn struktur og 
virke som et samlende 
element i haven. Enten 

ved at dele haven op 
eller ramme de forskel-
lige beplantinger ind. 
De kan også bruge som 
gode fokuspunkter og 
som mørke baggrunde, 
der giver ro og tyngde til  
haven. 

havearkitekt.dk
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Efterårsfarver



Nyd livet!
Slap af og nyd livet. Og nyd samtidig det liv, der folder sig ud i haven, 
når du ikke er alt for hidsig med at luge og holde haven ryddelig.

Lad dig ikke stresse af alle 
de ting du føler, du skal gøre 
for at få den perfekte have. 
Det allervigtigste er, at du 
trives i din have. Glem især, 
hvad naboerne, veninderne 
og alle mulige andre måtte 
tænke om din have. Hvis du 
ikke kan nå alle de projekter 
du gerne vil, så nyd de ting, 
der allerede findes i haven. 
Hvis du ikke får luget så 
grundigt alle steder i haven, 
så giver det ofte et meget 

rigere dyreliv og dermed 
mange flere fugle og som-
merfugle. Når du går tæt 
nok på, så er der masser at 
spændende detaljer, former 
og farver i selv det mest u-
passede staudebed – og frem 
for alt et rigt dyreliv, der 
folder sig ud mellem plant-
erne. Følg humlebien og find 
ud af hvor den bor, eller sid 
stille og bliv forundret over 
hvor mange forskellige in-
sekter, der lever i din have.
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